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                                              COLÉGIO PAULO VI  
Ficha de avaliação de Matemática 

                        12º Ano                                                             8 de Novembro de 2006 
 

Para cada uma das questões do grupo I seleccione a resposta correcta de entre as 
alternativas que lhe são apresentadas e escreva na folha de teste a letra que 
corresponde à sua opção. 
Atenção! Se apresentar mais de uma resposta, ou resposta ambígua, a questão será 
anulada. 
 

Grupo I 
1. Considere os seguintes cartões: 

                    

 

 Colocaram-se, os cartões ao acaso, em fila, depois de baralhados. 

 A probabilidade de obter um número superior a 50 000 é: 

 (A) 
5
4                              (B) 

5
1                           (C) 

5
2                              (D) 

5
3  

2. A Leonor tem 11 fichas de plástico, das quais 3 são verdes, sendo as restantes 

vermelhas. Se empilhar as 11 fichas ao acaso, umas em cima das outras, qual a 

probabilidade das verdes ficarem no meio? 

(A) 
4

8
3

11

3
CC ×

  (B) 
!11

2!3!4!4 ×××
  (C) 

3
11

3
C

 (D)  
!11

!8!3 ×
     

 

3. Uma caixa contém quatro bolas numeradas de 1 a 4. Considere a experiência       

   aleatória que consiste em retirar uma bola desta caixa.  

Um acontecimento incompatível mas não contrário do acontecimento  

      “sair número par” é: 

(A) “sair divisor de 3”                                         (C)  “sair divisor de 2” 

      (B) “sair número superior a 2”                            (D) “sair número inferior a 2” 

 
4. O Tiago utiliza, por vezes, o carro para ir para os treinos de basquetebol. 

 Considere os acontecimentos: 

 A: “O Tiago vai de carro para os treinos” 

      B: “O João chega atrasado aos treinos” 

     Uma das igualdades abaixo indicadas traduz a seguinte afirmação:  

    “A quarta parte dos dias em que vai de carro não chega a horas.” 

 

(A) =)/( ABP 25%                                             (C) =)/( ABP 25% 

(B) =)/( BAP 25%                                             (D) )( BAP ∩ =25% 
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5. Os acontecimentos C e D são subconjuntos do mesmo espaço amostral. 

Sabe-se que xCP =)( ; 
5
2)( =DP  e 

10
7)( =∪DCP  

Pode afirmar-se que se C e D são independentes, então x  é igual a: 

 (A) 
3
1                              (B) 

15
1                              (C)   

2
1                                (D) 

4
1   

 

6. Lança-se um dado e obtém-se o valor de α  na equação: 

 042 2 =++ αxx . 

     Qual a probabilidade da equação obtida ser impossível em R ? 

 

      (A) 
3
2   (B) 

3
1   (C) 

6
1   (D) 1 

 

7. Cinco amigas vão dar um passeio de automóvel. 

      Sabendo que só duas podem conduzir, o número de formas diferentes de  

      ocuparem os cinco lugares é: 

(A)  4
4

1
2 CC ×                          (B) 4

4
1

2 AC ×                  

(C) 1
2

3
5 AC ×                      (D) 1

2
3

4 CC ×  

 
                     

Grupo II 
Na resolução deste grupo deve apresentar todos os esquemas e cálculos que 
traduzam o seu raciocínio e todas as justificações julgadas necessárias. 
 

1. Numa fábrica, realizou-se um inquérito sobre o absentismo dos seus funcionários. 

Obtiveram-se os seguintes dados: 70% dos funcionários são homens, em que 10% 

destes faltam 2 dias ou menos por mês, e 30% das mulheres faltam mais de 2 dias 

por mês. Se escolher, ao acaso, um dos funcionários, determine a probabilidade 

de: 

1.1.  ter faltado mais de 2 dias por mês sabendo que é mulher. 

1.2.  ser um homem que faltou 2 dias ou menos por mês. 

1.3.  ter faltado dois ou mais dias por mês.  
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2. Sejam A e B dois acontecimentos de uma experiência aleatória, com 0)( ≠BP . 

Prove que: 

( ))/(1.)()(1)( BAPBPBAPBP −−∩−=  

 

3. Para representar a escola num campeonato de voleibol foram seleccionados 12     

    jogadores: dois professores e dez alunos ( seis rapazes e quatro raparigas).  

    Decidiu-se atribuir as camisolas 1 e 2 aos professores, ficando os alunos com as  

    camisolas números 3 a 12. 

 

 3.1 De quantas maneiras podem ser distribuídas as camisolas pelos alunos? 

 3.2 Distribuindo as camisolas dos alunos ao acaso, qual a probabilidade das  

       camisolas das raparigas serem todas números ímpares? 

        3.3 Admita que as camisolas já foram distribuídas pelos doze elementos. Num  

             dos jogos, a equipa vai ser constituída por um professor e mais cinco dos dez  

             alunos, escolhidos aleatoriamente. Qual a probabilidade desta equipa não ter  

             em campo números superiores a 9? 

 

4. Lançam-se dois dados equilibrados e somam-se os pontos apresentados nas faces      

    viradas para cima. O jogador ganha se a soma dos pontos é múltipla de 3.  

 Qual é a probabilidade de o jogador ganhar? 

 A resposta dada por um aluno foi a seguinte: 

 “Os resultados, ou seja, somas, que podem ocorrer são 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 

e 12. 

 Há portanto 11 casos possíveis.  

Os casos favoráveis à soma ser múltipla de 3 são quatro: 3, 6, 9 e 12. 

Logo a probabilidade de o jogador ganhar o jogo é 
11
4

.” 

Comente a resposta do aluno. 

 

FIM 
 

Cotações 
 
Questão 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Grupo I 
Cotação 9 9 9 9 9 9 9 63 pontos 

 
 Questão 1.1 1.2 1.3 2. 3.1 3.2 3.3 4. Grupo II 

Cotação 15 15 17 20 15 15 20 20 137 pontos 
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